Mätning av köksluckor
Ritning

Börja med att göra en enkel ritning över alla köksluckor och lådfronter.

Skåpstommens tjocklek

Mät skåpstommens tjocklek och anteckna detta på ritningen.

Enkel lucka

Höjd
Bänkskåp: Mät bänkskåpets totala höjd (yttermått) dra av 5mm på höjden så luckan enkelt går att
öppna utan att slå i bänkskivan/diskbänken.
Väggskåp/högskåp: Mät skåpets totala höjd (yttermått). Ange det totala måttet.
Bredd
Mät skåpstommens innemått.
Om skåpstommen är 16mm, dra av 2mm för varje sida, kvar är alltså 14mm på varje sida.
Lägg då till 28mm till skåpstommens innemått, detta blir luckans bredd. (OBS! Lägg aldrig på mer än
36mm, se exempel på skåpstommar)
EXEMPEL

Stommens tjocklek = 16mm.
Väggskåp:
Höjden är totalt 703mm och luckans höjd blir då 703mm.
Skåpets invändiga mått är 568mm, lägg då på 28mm (16mm – 2mm = 14mm x2 = 28mm)
Luckans bredd ska då vara 596mm
Bänkskåp:

Höjden är totalt 700mm och dra av 5mm för att luckan ska gå fritt från bänkskiva/diskbänk, luckans
höjd blir då 695mm. (OBS! Om köket innehåller skärbräda som ska vara kvar så måste kanske höjden
på luckan minskas.)
Skåpets invändiga mätt är 468mm, lägg då på 28mm (16mm – 2mm = 14mm x2 = 28mm)
Luckans bredd ska då vara 496mm.

Parluckor

Höjd
Bänkskåp: Mät bänkskåpets totala höjd (yttermått) dra av 5mm på höjden så luckorna enkelt går att
öppna utan att slå i bänkskivan/diskbänken.
Väggskåp/högskåp: Mät skåpets totala höjd (yttermått). Ange det totala måttet.
Bredd
Mät skåpstommens innemått.
Om skåpstommen är 16mm, dra av 2mm för varje sida, kvar är alltså 14mm på varje sida.
Lägg då till 28mm till skåpstommens innemått. Dela måttet med 2 och dra av 1mm för att få en
justeringsspringa på varje lucka, detta blir respektive luckas bredd. (OBS! Lägg aldrig på mer än
36mm, se exempel på skåpstommar)
EXEMPEL

Väggskåp:
Höjden är totalt 700mm och luckans höjd blir då 700mm.
Skåpets invändiga mått är 768mm, lägg då på 28mm (16mm – 2mm = 14mm x2 = 28mm)
Dela måttet med 2 för att få måttet för respektive lucka. Dra av 1mm för justeringsspringa mellan
luckorna. 768mm + 28mm / 2 – 1mm = 397mm blir bredden på varje lucka. (En höger och en vänster)
Bänkskåp:
Höjden är totalt 700mm och dra av 5mm för att luckan ska gå fritt från bänkskiva/diskbänk, luckans
höjd blir då 695mm. (OBS! Om köket innehåller skärbräda som ska vara kvar så måste kanske höjden
på luckan minskas.)
Skåpets invändiga mått är 768mm, lägg då på 28mm (16mm – 2mm = 14mm x2 = 28mm)
Dela måttet med 2 för att få måttet för respektive lucka. Dra av 1mm för justeringsspringa mellan
luckorna. 768mm + 28mm / 2 – 1mm = 397mm blir bredden på varje lucka. (En höger och en vänster)

Exempel på skåpstommar

Skåpstomme 16mm, pålägg 14mm = 28mm
Skåpstomme 17mm, pålägg 15mm = 30mm
Skåpstomme 18mm, pålägg 16mm = 32mm
Skåpstomme 19mm, pålägg 17mm = 34mm
Skåpstomme 20mm, pålägg 18mm = 36mm
Skåpstomme 22mm, pålägg 18mm = 36 mm (Max 18mm)
Vi rekommenderar max 18mm pålägg, annars kan luckorna bli svåra att justera,
eftersom gångjärnen inte bygger mer bakåt.

Lådfronter

Kontrollera först om det går att byta fronten på kökets befintliga lådor.
Om det går så mäter man den gamla lådans front och måtten blir då exakt samma.
Om man måste byta låda så mäter man enligt följande:
Höjd
Först så måste man bestämma om det ska vara 3st lådor eller 5st lådor.
3-lådor:
Ta höjden på luckan bredvid – 577 = höjden på översta lådfronten.
Lådfront nr 2 = 253mm, Lådfront nr 3 = 318mm
5-lådor:
Ta höjden på luckan bredvid – 577 = höjden på översta lådfronten.
Lådfront nr 2 = 125mm, Lådfront nr 3 = 125mm, Lådfront nr 4 = 125mm, Lådfront nr 5 = 190mm
Bredd
Mät stommens yttermått och dra av 4mm (2mm på varje sida)
Det blir lådans bredd.

Lådor

Om man ska byta lådor så är det viktigt att ange skåpstommens innermått så den nya lådan passar.
Mät skåpstommens innermått och ange det på beställningen, tillsammans med vilken typ av låda det
ska vara.

